
6.05 «Дур ні і да ро гі» 
(16+).
7.20 «Ла ві мо мант» 
(16+).
8.35 «КВЗ. Па-на ша му» 
(16+).
9.35 «Ера лаш» (6+).
10.05 М/ф «Тры ка ты» 
(0+).
10.30 М/ф «Джынг лі кі» 
(0+).
11.00 «Ро гаў у го ра дзе» 
(16+).
12.00 «Ту рыс ты» (16+).
13.00 Се ры ял «Шчас лі-
выя ра зам» (16+).
14.50 М/ф «Се зон па ля-
ван ня» (12+).
16.30, 2.55 «Ураль-
скія пель ме ні». Аз бу-
ка «Ураль скіх пель ме-
няў» — Е (16+).
18.00 «Спра ва бы ла ўве-
ча ры» (16+).
19.00 Фэн тэ зі «Жа хі» 
(12+).
21.00 Пры го ды «Муш ке-
цё ры» (6+).
23.10 «КВЗ. Па-на ша-
му» (16+).
0.00 Тры лер «Вы бу хо вая 
блан дзін ка» (18+).
2.05 «Са ран хэ» (16+).
4.40 «Да еш мо ладзь» 
(16+).

6.30 «Кап рыз ная прын-
цэ са», «Ма ла дзіль ныя 
яб лы кі», «Са ба ка ў бо-
тах». М/ф.
7.40 «Бліз ня ты». Маст. 
фільм.
9.00 «Звы чай ны кан-
цэрт з Эду ар дам Эфі ра-
вым».
9.30, 0.15 «Тэ ле скоп».
9.55 «Рус кая Ат лан ты-
да». Дак. се ры ял [СЦ].
10.25 «Ба бі на цар ства». 
Маст. фільм [СЦ].
12.00, 0.45 «Ма лыя ў 
дзі кай пры ро дзе: пер-
шы год на зям лі». Дак. 
фільм [СЦ].
12.50 «Укра лі зеб ру». 
Маст. фільм [СЦ].
14.00 Вя лі кія і ма лень кія. 
Кла січ ны та нец.
15.45 «Ежа па-са вец ку». 
Дак. фільм [СЦ].

16.40 «Пес ня не раз віт-
ва ец ца...» Вы бра ныя 
ста рон кі «Пес ні го да».
18.35 «Вы пра ба ван не 
вер нас ці». Маст. фільм.
20.25 «Ален Дэ лон. 
Парт рэт не зна ём ца». 
Дак. фільм.
21.20 «Крыс ці на». Маст. 
фільм.
23.00 «Клуб 37».
1.35 «Шчас лі вы рэйс». 
Маст. фільм [СЦ].
2.50 «Кан флікт». М/ф 
да рос лых.

6.00 Маст. фільм «Пра 
Чыр во ную Ша пач ку» 
(6+).
8.10, 9.45, 11.00, 13.25, 
14.35, 15.45, 17.00, 2.15, 
3.45, 5.00 Му зыч ная на-
сталь гія (12+).
9.00, 21.00, 3.00 «Мі ну лы 
час» (12+).
10.00, 4.00 «На ро джа-
ныя ў СССР» (12+).
11.20, 17.10 Дак. фільм 
«Фар цоў шчы кі. Не бяс-
печ ная спра ва» (16+).
12.10 «Да і пас ля...» Год 
1968-ы. 2008 год (12+).
13.40 Маст. фільм 
«Усміх ні ся су се ду» 
(12+).
16.00 «Кол ба ча су» 
(16+).
17.50 Маст. фільм «Вяс-
на» (12+).
19.35 «Ва кол сме-
ху». «Вяс на». 1984 год 
(12+).
21.00 «Быў час». 
2009 год (16+).
22.00 Маст. фільм «Мой 
пя шчот на ка ха ны дэ тэк-
тыў» (16+).
23.20 Фільм-кан цэрт 
«Вір». Спя вае Аляк сандр 
Ба ры кін. 1990 год (12+).
0.00 «Спя ем, сяб ры!» з 
Тац ця най Віз бар (12+).
1.00 Маст. фільм «Лю дзі 
і ма не ке ны» (12+).
2.30 «Ма ры ля Ра до віч у 
Маск ве». Фільм-кан цэрт. 
1983 год (12+).

0.00, 2.35, 8.00, 17.15, 
22.20 Скач кi на лы жах з 
трамп лi на (12+).
1.05, 3.30, 7.00, 15.30, 
19.00, 23.30 Бiя тлон. Ку-
бак све ту (6+).

4.30, 8.45 Гор ныя лы жы. 
Ку бак све ту (12+).
5.00 Ве ла спорт. «Тур 
ААЭ» (12+).
6.00 Ве ла спорт. Су свет-
ны тур (12+).
20.20 Лыж ныя гон кi. Ку-
бак све ту (6+).
21.20 Лыж нае двая бор'е. 
Ку бак све ту (12+).

0.40 Міль ярд (12+).
3.05 Най ноў шы за па вет 
(16+).
5.10 Што вы тва ра юць 
муж чы ны (18+).
6.55 Што вы тва ра юць 
муж чы ны-2 (18+).
8.35 Раз вод па-фран цуз-
ску (12+).
10.10 Ка хан не зда ра ец-
ца (16+).
12.10 Эдзі (12+).
14.10 Эйс Вен ту ра: вы-
шук хат ніх жы вёл (12+).
15.50 Эйс Вен ту ра-2: ка-
лі клі ча пры ро да (12+).
17.35 Спя вак на вя сел лі 
(12+).
19.30 Та кія роз ныя бліз-
ня ты (12+).
21.10 Без па чуц цяў 
(16+).
23.00 Гэ ты ня ём кі мо-
мант (16+).

6.00 Да ку мен таль ная ка-
лек цыя «Бе ла русь філь-
ма» (12+).
7.15 М/ф (6+).
8.40 «Улег цы» (12+).
9.10 «М&S» (12+).
9.40 «Пра зда роўе. Зна-
рок і ўсур' ёз» (12+).
10.10, 23.45 «Пе рыс коп» 
(16+).
10.30 «Ва ры на ва рэн не» 
(6+).
10.50 «Да лё ка яшчэ да-
лей» (16+).
11.50, 1.30 Cерыял «Змеі 
і лес ві цы» (12+).
15.25 «Па го ня за сма-
кам» (12+).
16.25, 5.20 «Раз ві тан не» 
(16+).
17.20, 4.40 «Знак якас-
ці» (16+).
18.10 «10 са мых» (16+).
18.45 «Дзён нік эк стра-
сэн са» (16+).
19.45 «Вось гэ та ка хан-
не!» Ка ме дыя (16+).

21.40 «Тор». Ба я вік 
(12+).
0.05 «Звыш на ту раль-
нае». Се ры ял (16+).

6.10 Двух сот га до вы ча-
ла век (6+).
8.30 Ру кі-но гі за ка хан не 
(16+).
10.05 Па ляў ні чы на га ло-
вы (16+).
12.05 Брыд кі я (6+).
13.50 Брыд кі я-2 (6+).
15.35 Ра ён № 9 (16+).
17.35 Га лод ныя гуль ні 
(16+).
20.10 Га лод ныя гуль ні: і 
ўспых не по лы мя (16+).
22.50 Га лод ныя гуль ні: 
Сой ка-пе ра смеш ні ца 
(16+).
0.55 Вель мі дрэн ныя ма-
мач кі (18+).
2.35 Зоны цем ры (16+).
4.20 Бан дыт кі (12+).

7.40 Я бу ду по бач (16+).
9.30 Вер ты каль (6+).
10.55 Вы соц кі. Дзя куй, 
што жы вы (16+).
13.15 Ад рыў (16+).
14.50 Скар бы В. К. (16+)
16.50 Тай на пя чат кі дра-
ко на (6+).
19.00 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе (16+).
20.35 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-2 (16+).
22.15 Ка хан не ў вя лі кім 
го ра дзе-3 (12+).
0.00 Дзень ра дыё (16+).
2.00 Не рэ аль нае ка хан-
не (12+).
3.35 Гіс то рыя ад на го 
пры зна чэн ня (12+).
5.50 Адзі но кая жан чы-
на жа дае па зна ё міц ца 
(12+).

6.00 Код не бяс пе кі 
(16+).
6.25 Гіс то рыя дзе ся ці-
год дзяў (16+).
7.15 Цу ды ін жы не рыі 
(16+).
8.55, 4.55 Унут ры не ве-
ра год най ме ха ні кі (16+).
9.40, 4.05 Служ бы бяс-
пе кі парт оў: Гам бург 
(16+).

10.25, 3.20 Аў та-SOS 
(16+).
12.00 Гіс то рыі вы ра та-
ван ня (16+).
12.45, 15.55 У дзі кай 
пры ро дзе з Бе а рам 
Грыл сам (16+).
13.30 Асу шыць акі ян 
(16+).
15.05 Ін стынкт вы жы ван-
ня (16+).
16.40 Майкл Пэй лін у 
Паў ноч най Ка рэі (16+).
17.25 Тры пра ва ды ры 
(16+).
19.00, 21.15 Апа ка ліп сіс: 
вай на све таў (16+).
19.45 У по шу ках спад чы-
ны (16+).
20.30 Наф та вае за-
брудж ван не ста год дзя 
(16+).
22.45 Гіт ле рю генд 
(16+).
0.20 Служ ба бяс пе кі аэ-
ра пор та: пер шы клас 
(16+).
1.50 Эва ку а цыя Зям лі 
(16+).
5.40 На ву ко выя не да-
рэч нас ці (16+).

8.00, 9.15 Як гэ та ўстрое -
на? (12+)
8.50 Руч ная ра бо та 
(12+).
9.40 Як гэ та зроб ле на? 
(12+)
10.30 Аляс ка: апош ні ру-
беж (16+).
11.22 Аляс ка: сям'я з ле-
су (16+).
12.15, 20.20 Ма хі на та ры: 
ма шы на ма ры (12+).
13.05, 3.30 Раз бу раль ні кі 
ле генд (16+).
14.50, 6.30 Сталь ныя 
хлоп цы (12+).
15.45, 7.15 Па ляў ні чы на 
цац кі: стра ча ныя цац кі 
(12+).
16.40 Па ляў ні чыя на рэ-
лік віі (16+).
21.15 У па го ні за кла сі-
кай (12+).
22.10 За ла тая лі ха ман ка 
(16+).
0.00 Аў та бан А2 (12+).
0.55 Смя рот ны ўлоў 
(16+).
1.50 Бяс цэн ныя аў то 
(12+).
5.00 Са ма гон шчы кі 
(18+).
5.45 На ву ка ма гіі (12+).
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6.00, 7.20, 8.15 Доб рай ра ні цы, 
Бе ла русь!
7.00, 8.00 (з сур да пе ра кла дам), 
9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 На ві ны.
7.05, 8.05 На ві ны эка но мі кі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.20 Зо на Х. 
Кры мі наль ная хро ні ка (16+).
9.10, 22.10 Се ры ял «След» 
(16+).
10.50 Дзень у вя лі кім го ра дзе.
11.50, 12.10, 13.05, 18.35, 19.20 
Ме лад ра ма «Сі ніч ка» 1-я і 2-я 
се рыі (16+).
13.55 «Здо ра ва зда ро вым 
быць!» (6+)
14.45, 15.25 Ме лад ра ма «Увес-
ну рас цві тае ка хан не» (16+).
15.15, 18.00 На ві ны рэ гі ё на.
17.05 Бе ла рус кая ча сін ка.
21.00 Па на ра ма.
21.50 Спе цы яль ны рэ пар таж 
АТН (12+).
0.00 Сфе ра ін та рэ саў.
0.40 Дзень спор ту.

7.00 «Уклю чай ся!» (12+)
9.00, 18.10 Тэ ле ба ро метр.
9.05, 20.00 «Зра зу мець. Да ра-
ваць» (16+).
9.35, 20.35 «Ся мей ныя гіс то рыі» 
(16+) [СЦ].
10.10, 22.30 «Эк стра сэн сы-дэ-
тэк ты вы» (16+).
11.00, 18.15 «Ду эт па пра ве». 
Се ры ял (16+).
12.45, 23.25 Се ры ял «Тэст на 
ця жар насць» (16+).
13.40 «Свет на вы ва рат. Бра зі-
лія» (16+).
14.35 М/с «Ча ра паш кі-нін дзя» 
(12+).
15.40 Ні чо га са бе ньюз (12+).
15.45 «Пін_код». Ін тэр ак тыў ны 
ма ла дзёж ны пра ект (12+).
16.30 «Не на ра дзі ся пры го-
жай». Се ры ял (12+).
17.15 «Арол і рэш ка. Рай і пек-
ла» (16+).
21.10 Спорт ла то 6 з 49, КЕ НО.
21.15 «Ча ты ры вя сел лі» (16+).

7.00 «Даб ра ра нак».
7.35 «Бе ла рус кая кух ня». Ка ла-
ту ха з блі на мі.
8.05, 12.00, 20.15 На ві ны куль-
ту ры.
8.25, 12.20, 20.35 Гэ ты дзень.
8.30, 21.05 «Чка лаў». Се ры ял. 
1-я се рыя (16+).
9.20, 22.00 «Рэ дак цыя». Аляк-
сандр Чу ла наў.

9.45 «Сто дзён з Ку па лаў скім».
10.15, 17.45 «Май стар і Мар га-
ры та». Се ры ял (16+).
12.20 «Апош ні дзень». Ле а нід 
Фі ла таў (12+).
13.00 «Гіс то рыя мі лі цыі ў асо-
бах». 1-я і 2-я се рыі (12+).
13.55 «Ка мер тон». Ігар Сі гоў.
14.20 «Бе ла рус кая кух ня». Ка-
ла ту ха з блі на мі.
14.50 «Апош ні дзень». Ры ма 
Мар ка ва (12+).
15.30, 22.25 «Цёт ка Ма ру ся». 
Маст. фільм (12+).
19.30 «Ва ша ла то», «Пя цё рач-
ка».
20.00 «Су раз моў цы».
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).

7.00 Аз бу ка спор ту.
7.10 Фут бол. Чэм пі я нат Анг ліі. 
Агляд ту ра.
8.10 Ганд бол. SEHA-Газп рам лі га. 
1/8 фі на лу. ГК «Пе кін» (Кі тай) — 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь).
9.50 На шля ху да «То кіа-2020». 
Ві дэа ча со піс.
10.20 Ха кей. КХЛ. За ход няя кан-
фе рэн цыя. 1/4 фі на лу.
12.20 Ха кей для ўсіх.
12.50 Фут бол. Лі га Еў ро пы УЕ ФА. 
1/16 фі на лу. «Шах цёр» (Укра і-
на) — «Бен фі ка» (Пар ту га лія).
14.50 Гуль ні «на вы раст».
15.20 Тэ ніс. WTA. До ха. Фі нал.
17.30 Спорт-кадр.
18.05 Ганд бол. SEHA-Газп рам 
лі га. 1/8 фі на лу. Матч у ад каз. 
БГК імя Мяш ко ва (Бе ла русь) — 
ГК «Пе кін» (Кі тай). (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
19.40 Ха кей. КХЛ. За ход няя кан-
фе рэн цыя. 1/4 фі на лу. (У пе ра-
пын ках — Спорт-цэнтр.)
22.10 Ганд бол. Лі га чэм пі ё наў. 
Ві дэа ча со піс.
22.45 Фут бол. Лі га Еў ро пы 
УЕ ФА. 1/16 фі на лу. Агляд.

6.00, 7.10, 8.10 «На ша ра ні ца».
7.00 [СЦ], 8.00 [СЦ], 9.00 [СЦ], 
11.00, 13.00, 16.00, 18.00 [СЦ], 
20.30 На шы на ві ны.
7.05, 8.05 «Тры вож ная кноп ка» 
(16+).
9.10 «Тэ о рыя змо вы» (16+).
9.55 «Жыць здо ра ва!» (16+)
11.10 Се ры ял «Спад чы на» 
(16+).
12.10 «Мод ны пры га вор» (6+).
13.10 Се ры ял «Дзе ля ка хан ня 
я ўсё зма гу!» (16+)
15.05 «Да вай па жэ нім ся!» (16+)
16.20, 0.30 «Муж чын скае/Жа но-
чае» (16+).

17.20, 18.20, 23.15 «На са май 
спра ве» (16+).
18.50 «Уда ча ў пры да чу!» Дзён-
нік (12+).
18.55 «Ня хай га во раць» (16+).
20.00 Час.
21.10 Се ры ял «Тры гер» (16+).
22.15 «Док-ток» (16+).

6.00, 6.40, 7.45, 8.40 «Ра ні ца 
СТБ».
6.30 [СЦ], 7.30 [СЦ], 8.30 [СЦ], 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 
На ві ны «24 га дзі ны».
9.00, 23.00 «За гад кі ча ла вец-
тва» (16+).
10.40 «Пан тэ ра». Се ры ял (16+).
12.15 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
12.35, 21.15, 0.30 «Са мыя ша кі-
ру ю чыя гі по тэ зы» (16+).
13.45, 20.30 «Тай ны Чап ман» 
(16+).
14.35, 1.10 «Не ве ра год на ці ка-
выя гіс то рыі» (16+).
15.15, 16.50 «Ню хач». Се ры ял 
(16+).
20.00, 22.55 «СТБ-спорт».
20.05 «Ста ліч ныя пад ра бяз нас ці».
20.15 «Мін шчы на».
22.00 «Скар дзіц ца да зва ля ец ца».

6.00 «На ша кі но. Гіс то рыя вя лі-
ка га ка хан ня» (12+).
6.40, 10.10 Маст. фільм «Гар дэ-
ма ры ны, на пе рад!» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
На ві ны (бя гу чы ра док).
13.15 «Спра вы су до выя. Гро шы 
вяр ні це!» (16+)
14.10 «Спра вы су до выя. Біт ва за 
бу ду чы ню» (16+).
15.05 «Спра вы су до выя. Но выя 
гіс то рыі» (16+).
16.15, 19.20 Се ры ял «Вяр тан не 
Мух та ра-2» (16+).
19.45 «Гуль ня ў кі но» (12+).
21.10 «Су свет ныя гуль ні ро зу-
му» (12+).
21.50 Се ры ял «Но вае жыц цё 
сы шчы ка Гу ра ва» (16+).
0.00 «Су свет ныя лэ дзі» (12+).
1.00 «Ся мей ныя гіс то рыі» (16+).
1.45 «Па ляў ні чыя на пры ві даў» 
(16+).
2.10 “Га ра ды Бе ла ру сі» (16+).
3.05 Vanessa Paradіs: Love Songs. 
Concert Symphonіque (16+).
4.55 “Мая-твая ежа» (16+).
5.20 «Зда роўе» (16+).

7.00 «Но вая ра ні ца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вест-
кі.

11.25 «Пра са мае га лоў нае» (12+).
12.35 «Лёс ча ла ве ка» (12+).
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 На ві-
ны — Бе ла русь.
14.40 Се ры ял «Тай ны след-
ства» (12+).
17.25 «60 хві лін».
18.35 «Анд рэй Ма ла хаў. Пра мы 
эфір» (16+).
20.40 Се ры ял «Жа но чыя сак-
рэ ты» (16+).
22.30, 23.10 «Ве чар з Ула дзі мі-
рам Са лаў ё вым».

6.00 «Аст рап раг ноз».
6.05 Спорт-мікс.
6.20 «50 рэ цэп таў пер ша га» (12+).
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сён ня.
7.10 «Зда роўе» (12+).
8.20, 10.20 Се ры ял «Дзі кі» (16+).
9.35, 22.05 «НЗ.by».
10.50 Се ры ял «Маск ва. Тры 
вак за лы» (16+).
12.40 Спе цы яль ны рэ пар таж (12+).
13.25, 16.30 Агляд. Над звы чай-
нае зда рэн не.
14.00 Пра ку рор ская пра вер ка. 
(16+).
15.05, 17.00 Ба я вік «Мар скія 
д'яб лы» (16+).
16.25, 19.40, 23.30 Сён ня. Га-
лоў нае.
18.00 «ДНК» (16+).
19.55 Дэ тэк тыў «Пёс» (16+).
21.00, 22.30 Дэ тэк тыў «Не ўскі. 
Пра вер ка на тры ва ласць» (16+).
23.45 Се ры ял «Тап ту ны» (16+).

7.00, 15.30, 18.15, 21.05, 0.50 
«На двор'е» + «Эра на».
7.05 М/с «Мой ма лень кі по ні».
7.30 «Гу ма рын ка».
7.35 Ка ме дыя «Блан дын ка ў 
за ко не» (12+).
9.15, 20.00 Дра ма «Ар ды на-
тар» (16+).
10.00 Дак. фільм «Пра муд рас ці 
ляс но га жыц ця» (0+).
10.20 Ба я вік «Пер шы мсці ўца. 
Су праць ста ян не» (16+).
12.50, 18.20 Се ры ял «Унут ры» 
(16+).
14.25 Се ры ял «За кі ну тыя ў 
кос ма се» (12+).
15.35 «Гу ма рын ка».
15.40 «Мульт па рад».
15.50 Ка ме дыя «Офіс» (16+).
16.15 «Пры знай ся, што смач на!»
16.40 Ка ме дыя «Фор му ла ка-
хан ня» (0+).
20.50 «Ве чар ні ца».
21.10 Фан тас ты ка «Гра ві та-
цыя» (12+).
22.45 Дра ма «Дзён нік па мя ці» 
(12+).
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Беларусь 1Беларусь 1
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Беларусь 5Беларусь 5
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

аўторак, 3 сакавіка
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Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
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TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно
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субота, 7 сакавіка
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